โครงการ การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเพื่อไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจาปี 2561
โดย สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560
1. ความเป็นมาของโครงการ
การแข่งขัน ภูมิศาสตร์ โ อลิมปิ กระหว่างประเทศริเริ่มโดยสมาพันธ์ภูมิศาสตร์ระหว่างประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะกระตุ้นความสนใจของเยาวชนในการศึกษาด้านภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และเป็นเวทีสร้าง
ความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกันให้กับเยาวชนจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก การแข่งขันนี้เริ่มจัดครั้งแรกในปี
พ.ศ. 2539 ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ต่อมาได้จัดให้มีการแข่งขันทุกๆ 2 ปี และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็น
ต้นมาได้จัดให้มีการแข่งขันทุกปี นั กเรีย นจากแต่ละประเทศที่เข้าร่ว มการแข่งขันนี้มีได้ 4 คน โดยต้องมีอายุ
ระหว่าง 16-19 ปี และยังศึกษาในระดับมัธยมของประเทศนั้นๆ สาหรับภาษาทางการที่ใช้ในการแข่งขันคือ
ภาษาอังกฤษ
มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่
นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ซึ่งมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานมูลนิธิ ทรงเล็งเห็นความสาคัญของวิชาภูมิศาสตร์และได้ทรงมอบหมายให้มูลนิธิ
สอวน. ดาเนินการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถในระดับมาตรฐานสากล เพื่อไปแข่งขันภูมิศาสตร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ ทางสาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ทักษิณ
ได้ตอบรับคาเชิญของมูลนิธิ สอวน. เข้าเป็นศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิกสาหรับนักเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อ
ช่วยอบรมและทาหน้าที่ร่วมคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ และส่งเข้าร่วมการ
แข่งขันระดับประเทศเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ โดยจะได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจากมูลนิธิฯ เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวประสบผลตามความมุ่งหมาย สาขาวิชา
ภูมิศาสตร์จึงได้จัดทาโครงการสอบคัดเลือกและอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกขึ้น
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2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางภูมิศาสตร์แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ
ในปี พ.ศ. 2561
3. เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างทัศนคติที่ดีต่อสาขาวิชาภูมิศาสตร์
4. เพื่อสร้างโอกาสในการดึงดูดนักเรียนที่มีความสามารถมาเรียนในสาขาวิชาภูมิศาสตร์
3. วัน เวลา และสถานที่
1. เปิดรับสมัครนักเรียน (2 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2560)
2. จัดสอบคัดเลือกนักเรียนรอบที่ 1 (25 พฤศจิกายน 2560)
3. ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 (8 ธันวาคม 2560)
ทาง http://www2.tsu.ac.th/org/huso/geography/
4. อบรมนักเรียนค่ายที่ 1 เป็นระยะเวลา 5 วัน (16-20 ธันวาคม 2560)
5. จัดสอบคัดเลือกผู้แทนศูนย์ เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ (21 - 22 ธันวาคม 2560)
4. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการคือ นักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
คุณสมบัตสิ าหรับผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 16-19 ปี นับถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 (เกิดระหว่างวันที่ 1
กรกฎาคม 2542 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2545)
** หากศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิกตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่าคุณสมบัติและหลักฐานการสมัครไม่เป็นไป
ตามเงื่อนไขตามประกาศ จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ทั้งนี้จะไม่คืนค่า
สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ **
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5. วิธีการสมัครสอบ
วิธีที่ 1 ชาระเงินด้วยตนเองที่สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
1) นักเรียน/โรงเรียนต้นสังกัด ชาระค่าสมัครสอบ (คนละ 100 บาท) ทีส่ าขาวิชาภูมิศาสตร์
อาคาร 13 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2) ยื่นเอกสารที่ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ภาคใต้ ชั้น 3 อาคาร 13 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีเอกสารประกอบการสมัครดังนี้
- ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนพร้อมทั้งติดรูปให้เรียบร้อย
- สาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง
- หลักฐานการชาระเงิน
3) ในวันสอบให้นาบัตรประจาตัวประชาชนมาด้วย
วิธีที่ 2 ชาระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
1) นักเรียน/โรงเรียนต้นสังกัด ชาระค่าสมัครสอบ (คนละ 100 บาท) โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัส บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์ สอวน.ภูมิศาสตร์
ภาคใต้” เลขที่บัญชี 986-4-75706-7
แล้วส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทั้งหมด มาที่ สาขาวิชาภูมิศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามช่องทางต่อไปนี้
- สแกนเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดแล้วส่ง email มาที่
polla62spt@hotmail.com หรือ
- แฟกซ์มาที่หมายเลข 074 317606
** กรณีโอนเงินผ่านช่องทางออนไลน์ ให้ capture หน้าจอที่ทารายการสาเร็จแล้ว โดยให้เห็นเลขที่บัญชีที่ทา
การโอนเข้า ยอดเงินที่ทาการโอนเข้า และวันเวลาที่ทารายการให้ชัดเจน **
2) เอกสารทั้งหมดได้แก่
- ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน
- สาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
- หลักฐานการโอนเงิน (ให้เขียนชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครลงบนหลักฐานการโอน
เงิน)
3) ในวันสอบให้นาบัตรประจาตัวประชาชนและรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูปมาด้วย
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การติดต่อสอบถาม
สามารถติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง โทรศัพท์ หมายเลข สามารถติดต่อสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง โทรศัพท์หมายเลข 08 6297 0303 (ผศ.ดร.นิสากร กล้าณรงค์)
การสอบคัดเลือก
● การสอบคัดเลือก
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น.
ทีอ่ าคาร 13 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้สมัครควรถึงสนามสอบก่อนเวลา 8.30 น. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบหลังเวลา
19.15 น. และจะอนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบได้หลังจากเวลา 19.30 น. เท่านั้น และศึกษาข้อ
ปฏิบัติสาหรับผู้เข้าสอบ ทาง http://www2.tsu.ac.th/org/huso/geography/
● การประกาศผลการสอบคัดเลือก
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 ทาง http://www2.tsu.ac.th/org/huso/geography/
เนื้อหาการสอบ
เป็นแบบปรนัย (4 ตัวเลือก) ตามหัวข้อในหนังสือภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์มนุษย์ และภูมิศาสตร์
เทคนิคของมูลนิธิ สอวน. คาถามเป็นภาษาไทย
มีข้อสอบทั้งสิ้น 150 ข้อ เวลาสอบ 3 ชั่วโมง (9.00-12.00 น.)
กรอบเวลาดาเนินการอบรม
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก 35 คน จะต้องเข้าร่วมการอบรมในช่วงเดือนธันวาคม เป็น ระยะเวลา 5
วัน ระหว่ างวั น ที่ 16-20 ธัน วาคม 2560 ที่ คณะมนุษ ยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลั ย ทักษิ ณ
วิทยาเขตสงขลา
การประเมินผลการอบรมและเกณฑ์การผ่านการอบรม
การประเมินผลการอบรม ประเมินจาก
(1) นักเรียนเข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(2) การประเมินโดยใช้ การสอบเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์ โดยการสอบจะมีขึ้น ในวันที่ 21 – 22
ธันวาคม 2560
(3) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสม โดยพิจารณาจากคณะกรรมการประจาศูนย์ (อาจารย์
ประจาศูนย์ และกรรมการ/เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์) เห็นว่าสมควรให้ผ่านการอบรม
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ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯกาหนด ครบทั้งสามข้อ จะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าอบรมภูมิศาสตร์
โอลิมปิก จากสาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งสาม
ข้อและมีคะแนนสูงสุด 6 คนแรก จะได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ ในเดือนมีนาคม 2561
ต่อไป
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีการเผยแพร่ความรู้ด้านภูมิศาสตร์ให้แก่เยาวชน
2. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภูมิศาสตร์
3. นักเรียนได้รับความรู้ และได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก
ระดับชาติ
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร กล้าณรงค์

ประธานคณะกรรมการ
ศูนย์ สอวน. วิชาภูมิศาสตร์ ศูนย์ ภาคใต้ ม.ทักษิณ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

2. อาจารย์วราภรณ์ ทนงศักดิ์
3. อาจารย์วรุตม์ นาฑี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ
5. นายฉลอง แก้วประเสริฐ
6. นางสาวสมสมัย เอียดคง
7. นางสาวพรพิมล ลครวงษ์
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